
                                            

  गोसाईकुण्ड गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्  

स्र्ाफु्रबेसी,रसवुा 

नागररक वडापत्र 

 

लस 
.न. 

सेवा प्रकार सेवा पाउन आवश्र्क पन े
प्रक्रिर्ा तथा प्रमाण 

िाग्ने शुल्क िाग्ने 
समर् 

जिम्मेवार 
पधाधधकारी 

कैक्रिर्त 

१ नागरिकता 
सिफारिि   

वडा मुचलु्का , दवुै कान 
देखिने ५  प्रतत फोटो, 
अनुिूची फािम न. १ , 

उमेि िलेुको शैक्षिक प्रमाण 
पत्र को फोटोकपी, ववबाह 
दताा , जन्म दताा ,बिाई 
ििेकोमा ििेको प्रमाण 
िहहत िम्बन्न्ित व्यन्तत 
को तनवेदन िाथ ैप्रततसलवप 
नागरिकता को लागग 
अनुिूची २. 

वंशज २०० 

   

आवश्यक 
िमय 

वडा अध्यि ि 
वडा िगचव 

िनाितको 
लागग 
असििावक 

२. नाता 
प्रमाखणतको 
सिफारिि 

वडा मुचलु्का , व्यन्ततगत 
घटना दतााको प्रमाणपत्र, 

प्रहिी प्रततवेदन, नाता 
प्रमाखणत गनुा पने 
व्यन्ततहरुको फोटो २/२ 
प्रतत िहहत तनवेदन। 

रु २०० आवश्यक 
िमय 

वडा अध्यि ि 
वडा िगचव 

 

३.    अन्य 
सिफारिि 

नागरिकताको प्रमाणपत्र 
िहहत िम्बन्न्ित 
व्यन्ततको तनवेदन 

गाउँििाले 
तोके 
अनुिाि   

आवश्यक 
िमय 

वडा अध्यि ि 
वडा िगचव 

 

४. व्यन्ततगत 
घटना दताा 

िम्बन्न्ित व्यन्ततले 
नागरिकता प्रमाणपत्र 
िहहत िूचना फािम 

३५ हदन 
सित्र िए 
तनशुल्क 

आवश्यक 
िमय 

वडा िगचव  



िनुापने, तोककएको शुल्क 
बुझाउनु पने 

अन्यथा रु 
५० 

५. िामान्जक 
िुििा 
कायाक्रम 
परिचय पत्र 
ववतिण 

कातताक महहना सित्र उमेि 
पुगेको तनस्िा ि २ प्रतत 
फोटो िहहत वडा 
कायाालयमा तनबेदन हदने, 
अिहाय बबिवुाको हकमा 
मतृ्यु दतााको प्रमाणपत्र ि 
२ प्रतत फोटो, जेष्ठ 
नागरिकको हकमा ७० वर्ा, 
जेष्ठ दसलत नागरिकको 
हकमा ६० वर्ा, अिहाय 
बबिवुाको हकमा ६० वर्ा, 
अशतत अपाङ्गको हकमा 
१६ वर्ा उमेि पुगेको हुन 
पने, पूणा अशतत ि 
लोपन्मुि िमूहका लाई 
उमेिको हद  नलाग्ने 

तनशुल्क १ घण्टा िम्बन्न्ित 
व्यन्तत ि वडा 
िगचव 

जेष्ठ 
महहनामा 
पतन 
तनवेदन 
सलन 
िककने 

६.   िामान्जक 
िुििा ित्ता 
ववतिण 

तनकािा प्राप्त िएपति 
िम्बन्न्ित परिचयपत्र वाला 
लाई ित्ता ववतिण   

  वडा िगचव  

७. बजेट 
तनकािा 
माग 

१. परिर्दको तनणाय, 

योजना को लागत अनुमान  

२. म. ले. प. फािम १३,१४ 
,१५  

३. लेिा परििण प्रततबेदन 
४ तनदेसशका बमोन्जम 
अन्य कागजात 

  वडा अध्यि ि 
वडा िगचव 

 

८. पेश्की हदने उपिोतता िसमततबाट 
तनकाि माग 

  वडा कायाालय ि 
उपिोतता 

 

९. योजना 
िनोट 

योजना तजुमाा प्रकक्रया 
अनुिाि वन्स्तस्ति  बाट 
योजना माग, योजनाको 
लागत अनुमान ,गा. पा. 
तनणाय बाट योजना िनोट 

 आन्श्वन 
मिान्त 
सित्र 

गाउँ ििा 
,अध्यि ,िगचव 
ि उपिोतता 
िसमतत 

 

१०. योजना 
िंचालन 

१. उपिोतता िसमतत 
गठन ि िम्झौता 

  वडा कायाालय ि 
उपिोतता 

 



 

११. पेस्की 
फियौट   

वडा िसमततको 
तनणाय ,उपिोतता 
िसमततको तनवेदन 
,नापी ि काया 
िम्पन्न प्रततवेदन 
,ववल ििपाई , 

कायाक्रमको फोटो 

 आवश्यक 
िमय 

अध्यि 
,िगचव,उपिोतता 
िसमतत ि 
प्राववगिक 

 

१२. जग्गा 
मुल्यांकन 

तनवेदन ,जग्गािनी 
प्रमाण पुजााको 
प्रततसलवप 
,गा.पा/मालपोत 
कायाालयको 
मुल्यांकन   

 आवश्यक 
िमय 

वडा अध्यि  

१३. व्यविाय 
दताा 

िगियाि मुचलु्का , 

जग्गािनी लालपुजाा 
,नागरिकता प्रमाण 
पत्र 

गाउँििाको 
तनणाय 
अनुिाि 

आवश्यक 
िमय 

वडा अध्यि ि 
वडा िगचव 

 

१४. एकीकृत 
िम्पवत्त कि 

िम्बन्न्ित ्व्यन्तत 
,गत वर्ा ततिो 
ततिेको िसिद 
,अध्यावगिक लागत 

गाउँििाको 
तनणाय 
अनुिाि 

आवश्यक 
िमय 

वडा िगचव  

१५.   मुद्दा 
मासमला ि 
समलापत्र 

िम्बन्न्ित 
व्यन्ततबाट रित 
पुगेको तनवेदन, 

न्यातयक िसमततको 
सिफारिि  ि 
समलापत्र को कागज 
,कािबाहीको पत्र 
ििजसमनको  
कागज   

प्रचसलत ऎन 
कानुन 
बमोन्जम 

१ हदन अध्यि, िगचव ि 
न्यातयक िसमतत 

 

१६. तनमााण 
व्यविायी 
इजाजत 
पत्र हदने / 
नवीकिण 

कि चतुता प्रमाण 
पत्र ,घिेलु तथा 
िानो उद्योग 
ववकाि िसमततको 
प्रमाण पत्र, आ. व. 

रु ३००० १ हदन प्रमुि प्रशािकीय 
अगिकृत 

 



को नवीकिण , 

स्थायी लेिा नम्बि 
(PAN) दताा प्रमाण 
पत्र, नेपाली 
नागरिकताको 
प्रततसलवप , इजाजत 
प्रमाण पत्र 
प्रततसलवप , तनवेदन 

१७. िहकािी 
दताा 
/नवीकिण 

कि चतुता प्रमाण 
पत्र ,घिेलु तथा 
िानो उद्योग 
ववकाि िसमततको 
प्रमाण पत्र, आ. व. 
को नवीकिण , 

स्थायी लेिा नम्बि 
(PAN) दताा प्रमाण 
पत्र, नेपाली 
नागरिकताको 
प्रततसलवप , इजाजत 
प्रमाण पत्र 
प्रततसलवप , तनवेदन 

िान्ष्िय रु 
३००० 

अन्तिान्स्िय 

 

१ हदन प्रमुि प्रशािकीय 
अगिकृत 

 

१८. गै.ि.ि  
अनुमतत 

गै. ि. ि दताा 
गनाको लागग 
बबिान ,बैठक 
प्रततसलवप , 

िदस्यहरुको नेपाली 
नागरिकता प्रमाण 
पत्रको प्रततसलवप 
,िंस्थाको तनवेदन   

रु ३००० १ हदन प्रमुि प्रशािकीय 
अगिकृत 

 

 


